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نگاه كلي* 

!خدا قوت! سالم! دوستان عزيز

هاي درك مطلب طرح    و متن cloze بخش گرامر و لغت، متن       3 در   سؤال25آزمون در قالب    :بندي و كيفيت  بودجه•

.بودت مطابق كنكور سراسري انتخاب شدهسؤاالتعداد و ترتيب .بودشده

تر از  كمي آسان ت لغت همگي مناسب و البته     سؤاال. ت گرامر بسيار خوب بود    سؤاالطراحي  : و لغت  سؤاالت گرامر •

بـود  تـر از سـال چهـارم آمـده    ت از سال سوم و كـم سؤاالتر توجه اين بود كه بيشايراد قابل.  بود ر كنكو استاندارد

).خالف حالت رايج در كنكور(

. ر بودتر از مباحث گرامتر از دانش لغت و كمبيش) طبق انتظار(ت از نظر كيفي خوب و سؤاالبخش كلوزدر •

آورد و بـاز هـم متاسـفانه    سفانه پايين ميمتأ طبق معمول اشكاالتي داشت كه كيفيت آزمون را       خوانيمتنت  سؤاال•

آموزان كنكوري نسبت بـه وضـعيت   تر متوجه نگراني دانش  در اين مقطع حساس سال كه طراحان محترم بايد بيش         

صرف وقت كافي بـراي طـرح        بنده حاصل عجله و عدم     شود كه به نظر   ميهايي در اين قسمت ديده    خود باشند، غلط  

شـده خـصوصاً  ت طـرح سـؤاال بـود ولـي    مناسب انتخاب شـده ها كالًالبته متن. باشدت سنجيده و مناسب مي  سؤاال

. ايرادات اساسي داشت واقعا100ً و 98ت سؤاال

. شـود خـوبي ارزيـابي نمـي     آزمـون   سـفانه أدليل وجود اشكاالتي در بخش درك مطلب، مت       به:ارزيابي كلي آزمون  •

.بود خواهد90 تا 80موزان برتر حدوداًدرصد دانش آ

:عزيزان به دو نكته توجه فرماييد

مـن  : خوب از خود بپرسـيد . استخواني بودهايد و مشكل اصليتان در قسمت متنشايد شما اين آزمون را خوب نداده ) 1

ام كه انتظار دارم عملكردم در ايـن آزمـون    و كلوز داشته   ام و تمرين متن   هاي متن خواني كار كرده    چقدر روي تكنيك  

هـاي درك مـتن هـم تمـرين فـراوان      ام يـا روي مهـارت  بهتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسنده كـرده        

هـايي دارد و نيازمنـد تمـرين        خواني است كه تكنيك   ت درس زبان از بحث متن     سؤاالحجم  % 60يادتان باشد   ام؟كرده

. ار زياد استبسي

دليـل مـديريت زمـان ضـعيف،     آموزان بـه  عمومي است و بسياري از اوقات دانش    يدرس زبان آخرين درس دفترچه    ) 2

حوصـله و  كـه اگـر سر  حـالي گذارنـد در مون ميبودن آز بد خود را پاي سخت     يآورند و نمره  براي زبان وقت كم مي    

يا شايد هم بايد به درس زبـان در  . شد بهتر از اين مي  بسيار يت پاسخ دهند، نتيجه   سؤاالخواستند به   بدون عجله مي  

.اولويت جلوتر از قبل پاسخ دهيد
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـراي  . آيـد حـساب مـي  گير و دشـوارتر آزمـون بـه    هميشه بخش وقتبخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوالً   

:افزايش سرعت دو راه در دسترستان است

هاخواني و تسلط روي آنهاي متنيادگيري مهارت) 1

.هاي طوالني و پيچيده بريزدكه ترستان از متنطوريتمرين فراوان به) 2

!همين االن شروع كنيد. وقت دير نيستهيچ
.توانستيد به پاسخ برسيدايد، با رد گزينه مي را نديدهkeep offچون اصطالح 90

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.  كه حس درستي به مفهـوم جملـه بدهـد   wasگفت  ميhas beenبايد به جاي !  خودش ايراد داردسؤالصورت 98

كه البتـه آن هـم كـامالً    بود 2 صحيح نبود و بهترين گزينه شايد گزينه 4ي گزينه بود قطعاً  هم مي  wasتازه، اگر   

 يـا  layer of dust blocking sunlightگفـت  بايد مـي ). شدهانگار از فارسي به انگليسي ترجمه(پرمحتوا نيست 

.چيزي شبيه به آن

3ياز ايـن لحـاظ فقـط گزينـه    ). دنشـ باعـث ( يعني result inيا ) شدن ازناشي( داريم به معني result fromيا 100

 in addition to stoppingشـده  شـد ولـي اگـر بـه مفهـوم توجـه كنـيم، چـون اشـاره         توانـد صـحيح با  مـي 

photosynthesis ًكـه بـه نـوعي بـه     4ي دوباره نبايد به كاهش نور خورشيد اشاره شود و به نظر گزينـه            قطعا 

ice ageتر استاشاره دارد، منطقي.

 از نظـر   سرسـري و بعـضاً  طلـب واقعـاً  ت بـه ويـژه در قـسمت درك م   سـؤاال صورت و گزينه هاي بـسياري از    

.99سؤالمثالً. گرامري هم غلط است

!يك نكته

هـاي هميـشگي سـنجش اعـصابت را بـه هـم             اگـر غلـط   . تر از ايـن اسـت     حق تو آزموني با كيفيت    ! آموز عزيز دانش

گـذاري و بـا چـشمي        كنـار ب   هـايش را  توصيه مي كنم غلط   . ريزد، به تو حق مي دهم و در اين مصيبت هم دردت هستم            مي

هاي هاي آموزشي مناسب و كالسمانده با استفاده از كتاب    بين نقاط ضعف واقعي خود را پيدا كني و در فرصت باقي           واقع

!حق يارت باد! ها گمراهت كندمايه برخي آزمونت كمسؤاالها را رفع و رجوع كني و اجازه ندهي جمع بندي مفيد، آن

!موفق و پرتالش باشيد

�������	 
��� 


